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 ه.له وصحبه ومن واالواحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آبسم هللا، 
 أما بعد...
َُه هللا تَ َعاَل -ا وللمسلمني، قال املؤلف ر لنا ولوالدينا ولشيخناللهم اغف  :-َرِحم

اس"✍ ْقِدير ُلَغة   :اْلقيَ و ؛الت َّ ْو  ُت ْس قِ ) :َنْ  .(سبارملواجلراحة اب ب ابلذراعالث َّ

ع   حكم  يف  على أصل   محل فرع   :اَوشرع   امِ َ  ".َبينهَما ِبِ

حده ال شريك له، وأشهد  هللا و ال إله إال  أشهد أن  ني، و بسم هللا الرِحن الرحيم، احلمد هلل رب العامل
  .ا إل يوم الدينورسوله، صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما كثيً أن حممُدا عبده  

 ما بعد... أ مث
َُه هللا تَ َعاَل -صنف شرع امل صن مف القياس بعد الكتاب  ، وأورد امليف احلديث عن القياس -َرِحم

نَّة كم سيأيت ذلك على سبيل اجلملة،  والسنَّة؛ ألنه ال قياس بعد أن يثبت دليل األصل ابلكتاب والس 
، وسيأتينا  األئمة األربعة مجيًعا بهعلى األحكام، وهذا هو مذ ستَدل هباوالقياس هو من األدلة اليت يُ 

خالٌف غي   القياس أنه  ة ن اإلمام أِحد يف ُحجيَّ أن اخلالف ع  -َعزَّ َوَجلَّ -ئة هللا  يف الدرس القادم مبشي
   ؛صحيح

يت أبهنا حممولٌة على  يُوجهون الرواية اليت نُقملت عنه كما سيأ ون من أصحاب أِحدفاحملقق -
   .ج بهالقيام واالحتجا  القياس الفاسد ال على نفي مطلق

فبعضهم أوسع لكن أهل العلم يف استخدام القياس هلم مسالك متعدَّدة وطرائق متنوعة؛  -
 .ضهم أدق من بعض، وبعض  من بع

 ن نذكر بعًضا من أصول أهل احلديثأاليوم ويهمنا قبل أن نتكلم عن أحكام القياس يف درسنا 
 ستعماهلا؛ القياس وصفة اسلمني املتعلقة مبباحث ملالشافعي وغيهم من أئمة اومنهم اإلمام أِحد و 

وغيه من أهل العلم قد بيَّنوا أن القياس كالتيمُّم، ومعىن  أن أِحد : فمن هذه األصول يف القياس
ار للتيمُّم إال عند فقد املاء فكذلك القياس  س ر إليه إال عند فقد املاء، فال يُ اس كونه كالتيمُّم: أي أنه ال يُ 

 .إال عند فقد النص هسار إليال يُ 
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رة وهي مسألة: هل جيوز احلكم ابلقياس قبل البحث  نا على مسألة مشهو وهذا الكالم يدل  
َُه هللا تَ َعاَل -ذكر الشيخ تقي الدين  وقد والطلب التام هلا؟  التام عن النصوص  أن هذه املسألة   -َرِحم

 ثالثة أحوال:ا هام للنصوص أن فيث والطلب التوهي مسألة احلكم ابلقياس قبل البح
قبل طلب احلكم من النصوص املعروفة، وهذه النصوص املعروفة هي  احلكم ابلقياس  احلالة األوىل:  

ما خيرج حديٌث من أحاديث األحكام عنها، وقد ذكر  لَّ يف الغالب اليت تكون هي الكتب الستَّة، فإنه ق
نصوص املعروفة بال تردُّد، هكذا  لالشيخ تقي الدين أنه ال جيوز العمل ابلقياس قبل طلب احلكم من ا

 بال نزاًعا بني أهل العلم.قال: "بال تردُّد"؛ أي 
ظن مه عدمه، فهنا جيوز له احلكم ابلقياس    حبيث غلب على  هد من النصأيس اجملتإذا  احلالة الثانية:  

 ذه العبارة. بال تردُّد  كذلك، بنيَّ ذلك الشيخ تقي الدين ونصَّ عليه هل
ومن أهل احلديث الذين  هي حمل الرتدُّد بني املتوسعني يف القياس من األرأيتيني احلالة الثالثة:

 ال يعرفها مع رجاء  ابلقياس قبل طلب نصوص    ة: احلكم؛ وهي مسألءُيضي مقون ابب القياس بعض الشي
 وجود نص   يف املسألة لو طلبه.

ن: "إن طريقة فقهاء احلنفية  الدي  تقيإذن هناك احتماٌل ألن جيد نصًّا يف املسألة، فهذه قال الشيخ  
لك، ذا يقول: تقتضي جواز ذ، هكء احلنفية قال: إن طريقتهم تقتضي جوازهأو نقول: مجاعة من فقها

جعلهم القياس مبنزلة التيمُّم؛ أي ال  ما طريقة فقهاء احلديث فإهنم ال جُييزون ذلك، قال: وهذا معىن وأ
 ى وجود نص   فيها". عرفها إذا رجصوص اليت ال ينجيوز العمل ابلقياس واحلكم به قبل طلب ال

َُه هللا تَ َعاَل -مث بىن الشيخ  ديث أنفسهم فإن أهل احلة؛ هذه املسأل الناس يتفاوتون يفأن  -َرِحم
صوله أصول ويف صفة احلكم به، وهنا يتميَّز من كانت أ يتفاوتون يف صفة طلب احلديث أو النص 

إذن  ا. عرفته هبمعه على النصوص الشرعية، وسعة إدراكه هلا و حديث  وعلمه علم أهل احلديث ابطال
 خ تقي الدين. ت لكم من كالم الشيث يف القياس، ذكر هذا األصل األول الذي متيَّز به أهل احلدي

أن أِحد ملا ذكر القياس  ألن درسنا اليوم طويل، وهو: مسألة ؛ األصل الثاين على سبيل اإلجياز
 : حتتمل معنيني كالمها صحيح" وهذه اجلملة عن أِحد ن القياس مقال: "احلديث الضعيف أحب إلَّ 

ذا  ، فبهيكون املراد ابحلديث الضعيف احلسن الذي يكون دون درجة الصحيح أناملعىن األول: 
جة  ا به ومقبواًل، وبناًء على ذلك تقدَّم معنا أن أحاديث اآلحاد وإن كانت در املعىن يكون احلديث حمتجًّ 
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وإن خالفت السالسل املشهورة يف الصحَّة إال أهنا يُعَمل هبا   أعلى الدرجات منصحَّتها ليست يف
 مباحث السنَّة. القياس، وهذه تكلَّمنا عنها يف 

مبعىن احلديث   يكون املراد ابحلديث الضعيف احلديث الضعيف  أناملعىن الثاين هلذا القول ألمحد:  
أِحد أن القياس إذا   كون توجيه هذا النقل عنفليس صحيًحا، وحينئذ  يحيح الذي يكون قسيًما للص

، وكالمها دالَّ على نتيجة  وحكم  واحد، فإن املرء حيكم ابحلديث  ث الضعيف يف الداللةوافق احلدي
ظيم األثر   واحد، وهذا من ابب تعليل  صر على دستدالله إن اقت يستدل به أواًل، أو يذكره يف او   الضعيف

ة: هل تستدل ابحلديث الضعيف ، فالنتيجة واحدة، فيكون فقط يف الصيغوالنقل؛ ألن القياس يدلُّ عليه
 م أنك تستدل ابلقياس؟أ

 :إذن كلمة أمحد هذه هلا معنيان وكالمها صحيح 
مل احلديث الضعيف على ، فحينئذ  حنخمالًفا للقياسف أن يكون احلديث الضعيول: املعىن األ

الشيخ تقي الدين وغيه يف توجيه   ، نبَّه على ذلك مع  من املتقدَّمني جلمعىن احلسن، وهذا اصطالحٌ 
 كالم أِحد.

موافًقا يف الداللة واحلكم للقياس، فحينئذ  نقول: إن أن يكون احلديث الضعيف احلالة الثانية: 
، فيكون معىن لصحيحابٌل لاملراد ابحلديث الضعيف حىت الذي ليس نوًعا من أنواع الصحيح، بل هو مق

 به.  اللكالم أِحد االستد
: وهو أن بعض طلبة العلم جيد يف بعض كتب احلديث استدالاًل أبحاديث  وهذا يدلنا على مسلك 

عاف فيعيب هذه الطريقة ويقول: إن العلماء  هو يعَجب من إيرادهم هلذه األحاديث الضعيفة،  ضم
 قد وافقها هو أن القياسكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول: ال، بل إن هذا هو من هذه القاعدة؛ و ف

 . سناده واحتج بهإعَّف أِحد ة القياس هلا، وكم من حديث  ضفُيحَتج هبا ملوافق
بسملة عند الوضوء، فقد حديث ال : احلديث الذي قاله يف النبيذ، ومنها :ومن أشهر األحاديث

د؟ ال ألجل القياس،  أخذ به أِح د: "ال يصح فيه حديث ولكن العمل عليه أن نعمل به" ملا قال أِح
ََل ُوُضوَء ِلَمْن ملَْ َيْذُكِر اْسَم اَّللَِّ  »ثبت عن عمر ذلك أنه صحايب؛ فقد ِحد لقول الأ ا أخذ بهوإمن

ًضا هناك  أي،  فقال: إن العمل عليه؛ أي نعمل به ألجل ذلك؛ أي ألقوال الصحابة واتفاقهم عليه  «َعَلْيهِ 
   ا نوجز فيه.نندرس اليوم أيخذ منا بعض الوقت فإفروقات أخرى، لكن ألن 
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( يعين تقدير الشيء بغيه،  الت َّْقِدير   لَُغة  : )لغًة، فقال  تعريف القياس   ول مسألة: وهواملصنف أبأ  بد
 وهذا التقدير يشمل: 

 تقدير املعني. -
 وتقدير غي املعني. -

مبعىن أنه قَدرها، قال:  ( ِإذا قاَسها اآلِسي النِِّطاِسي  ب قدميًا: )كذلك، ومنه كالم العر كله يكون  
قدار طول الثوب إذا كان منشورًا،  ( يعين عَرفت مة ابملسبارراحواجل ،ب ابلذراع الث َّوْ  تُ سْ قِ ) :ََنْو)
بار الذي  وصل إل العظم أم ال؟ ابملس وهل يعين اجلُرْح هل غار  (واجلراحة)يكون قياسه ابلذراع، و 

أم أنه ما   قصاٌص وقَود، ؛ هل وصل إل العظم فيكون فيهصليُدَخل يف اجلراحة حىت يُعرف إل أين و 
الشجاج يعرفها ال ابلنظر فقط بل   فمقد مريصل إل العظم، هل زاد عن العظم؛  ملحم و ل ل يف الزا

 رح ومقدار وصوله. سبار، فيعرف حينئذ  نسبة اجلابمل
ع   حكم  يف  على أصل   محل فرع   :اَوشرع  " ✍ امِ َ  ".َبينهَما ِبِ

بن ُهبية يف رسالته  من كتب الفقهاء ومنهم ا  موجود يف كثي  أورد املصنف هنا تعريًفا، وهذا التعريف  
 ؛ ف الذي أورده املصنف أورمد عليه اعرتاضات كثية جدًّاعريختصرة يف األصول، وهذا التامل

ف أن يُعرَّ   صلواأل  تهدابحلمل واحلمل هو فعل اجملعليه كيف يُعر مف القياس    ضفاعرتُ   (محلُ فقوله: )
 . ابملساواة

رفة رفان إال مبعر، فإن الفرع واألصل ال يُعقالوا: إن هذا يستلزم الدو  (على أصل   فرع  وقوله: )
 . رالقياس والقياس ال يُعَرف إال مبعرفتهما فاستلزم الدو 

 كذا من اعرتاضات.( أيًضا كذلك وهبَينهَما ِبَاِمع    حكم  يف وقوله: )
 من اعرتاض، ومن آخر يسلم يف القياس تعريٌف وحد  ما  قلَّ ولذلك فإن هذه التعاريف كثية جدًّا، و 

يني أحد الشيوخ الشام يخ عيسى منونالش وتوسَّع يف ذمكر تعاريف القياس واالعرتاض عليها ألَّف من 
، يف أول ألف وثالمثئة  سنةقل من مئة الذين سكنوا األزهر يف القرن املاضي، وله كتاٌب طُبمع من حنو أ

  ، جزء كبي جدًّا منه إمنا هو يف يُطَبع الباقينه فقط ومل لد األول مطُبمع اجمل وأربعني امسه ]نرباس العقول[
ربي يف  كعبد هللا بن شهاب العموم فقد ذكر أبو وعلى الع، تعريف القياس واالعرتاضات الواردة عليه

 ، فالعربة ابلنتيجة. "ومعانيها متقاربة  أن األصوليني قد حدُّوا القياس حبدود  خمتلفة"صول: رسالته يف األ
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ع :هوأركان" ✍ امِ  ".اأَلْصل َواْلفرع َوحكم اأَلْصل َواْلَوْصف اجلَْ

وجودها، فال بد من وجود  اٌس بدون هذا أركان القياس اليت ال يتحقق قي (وأركانهقال املصن مف: )
ل  ذلك، أما األصواحد  من هذه األركان األربعة شروط سيوردها املصنف بعد  هذه األمور األربعة، ولكل  

ل فوالفرع فسيُ  أيت  املصن مف، وحكم األصل كذلك، وأما الوصف اجلامع فاملراد به العلَّة، وسي فيهما ص م
 اإلشارة له بعد قليل.

ْكَثر" ✍ َ ْصل ِعْند األْ َ ِه  َمل   :َفاألْ يله :َوقيل، احلكم اْلُمشبه بِ  .حكمه :َوقيل ،َدلِ

ا ْصَحابنَ ِميع :َقاَل بعض أَ  ."اأَلْصل َيقع عل اجلَْ

( أي أكثر الفقهاء؛  اأْلَْصل ِعْند اأْلَْكَثر : األصل فقال: )هوبذِكر الركن األول و   صنِِّف أوَل  بدأ امل
ألن الفقهاء يستخدمون لفظ األصل على احملل م املشبَّه به، وهذا هو استخدام أغلب الفقهاء يف كتب  

إذن عند   ء. ي ُشب مه به الشيالذوهو احملل  -يف القياسأي -ذلك الفقه، فإهنم إذا أطلقوا واألصل يف 
 الفقهاء. (أكثراألكثر قوله: )

أنه دليله  أي الدليل الذي دلَّ على األصل، وهذا القول الذي ذكره املصنف    (َدلِيله  :َوقيلقال: )
ي حينما قال: "األصل ما ثبت به حكم غيه"  هذا قول املتكلمني، وكأنه هو كالم ابن شهاب العكرب 

 االستخدام.ذا رى أو مييل هلي فكأن
هذا القول الثالث نسبه ابن عقيل لقوم  ومل ُيسم مهم،  (حكمه) :: أي يف االستخدام(َوقيل) قال:

 فيكون معنامها واحًدا.  يف الركن الثالث داخاًل يكون ي فحينئذ  حلكم األصل وإذا قيل: إنه ا
- النيب  ما ثبت أنى احلكم؛ وعل  ،وعلى الدليل ،احملل املشبَّه على : استخدام األصلمثال ذلك 

   ؛ابلفضة وسائر األعيان الستةلذهب والفضة هنى عن بيع الذهب اب -َصلَّى هللاُ َعَلْيهم َوَسلَّم
: الذهب، فإنه إذا قلنا: األصل على القول األول وهو أنه احملل املشبَّه به فإهنا األعيان الستة -

 عيان املشبَّه هبا. ألا هو األصل وهو التمر، فحينئذ  هذوالفضة، والرُبُّ، والشعي، واملمْلُح، وا
، فحينئذ  نقول: األصل هو حديث ُعبادة  قول الثاين: أبن األصل هو الدليلوإذا ذهبنا لل  -

 .الوارد يف التحرمي
ت  سألة هو احلكم الثابنئذ  نقول: إن األصل يف هذه املقلنا: إن األصل هو احلكم فحي  وإن -

 وراب النسيئة.  ضل الفمة رابي ُحر ؛ أ ءرمة النسيف األعيان الستة وهو حرمة التفاضل وحُ 
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 ول.وأغلب استخدام الفقهاء إمنا هو على األ
( مراده بذلك: الشيخ تقي الدين فقد ذكر ذلك، قال: قَاَل بعض َأْصَحابَنا قال الشيخ: )مث

 على احلكم. ( يعين أنه يقع على احملل املشبَّه به، وعلى الدليل، ويقع كذلك اأَلْصل يَقع عل اجْلَِميع )
 َل أو مثرة  أم َل؟ى هذه املسألة خالف  أم بين علوهل ين

ا هي بيان ما هو اصطالح  والنتيجة واحدة، وإمن ذكر ابن القاضي اجلبل أن النزاع فيها لفظي
 ؛اقو ، وكذلك األصوليني إذا أطل (األصلالفقهاء إذا أطلقوا كلمة )

 . دليله  أيس دليل، أصل القيامراد ابألصل ال مني فإنيف كتب املتكل  فإذا وجدته -
 به. وأما يف كالم الفقهاء فمرادهم به إمنا هو احملل املشبَّه  -
 "حكمه :َوقيل ،هاْلمحل اْلُمشبَّ  :َواْلفرع" ✍

فمن قال: إن األصل هو احملل املشبَّه به فالفرع    وهو الفرع، وهذا مقابٌل للسابق؛:  ركن الثاين هذا ال
، فيكون هو  يكون هو احمللف ال؟س على الستة أم يُقا ن هللدُّخْ رز وا: األمثل يكون هو احملل املشبَّه، 

، والفقهاء كم مرَّ معنا وهو نفس احلكم املنقول فيكون احلكم املنقول (حكمه :َوقيلقال: ) الفرع.
 يُطلقون الفرع على احملل املشبَّه مثلما أطلقوا األصل على احملل املشبَّه به. 

ة َواحْلكم مضى" ✍  ".ذكرمَها َواْلعلَّ

 حينما تكلَّم املصن مف عن األحكام الوضعية. كتاب ذمكرمها يف أول المضى نعم 
ُبوتيف  أصل  ، اأَلْصل َلستنباطها من احلكميف فرع  يوه"✍  ".احلكم ِفيِه هَبا اْلَفْرع لث ُ

ن َلستنباطها مالضمي هنا عائٌد إل العلَّة؛ أي أن العلة فرٌع يف األصل، قال: )  ( يَ هِ وَ قوله: )
ملا استنبطنا العلَّة  ًة من األصل، علَّة تكون فرًعا لألصل؛ ألهنا ملا كانت العلَّة مستنبطأن ال( أي احلكم

أي   (لاأَلصْ يف  فرع  )  إهنا  د ُأخذت منه فكانت فرًعا منه، فمعىن قوله:من األصل فإهنا يف هذه احلالة ق
 باطها منه. ابعتبار الزايدة اللغوية؛ فهي لغًة مأخوذًة من األصل الستن

الفرع؛ ألن احلكم ون أصاًل كذلك يف  إذن والعلَّة تك  (احلكم ِفيِه هبَا  اْلَفْرع لثُ ُبوتيف    أصل  له: )و ق
ُبين على العلَّة، غيه، والفرع  عليه ال يثبت إال بعد معرفتنا العلَّة وبنائنا عليها؛ ألن األصل هو ما ُبين

 -ة فرًعا يف األصل أصٌل يف الفرعي كون العلَّ هو -صن مف  امل  ردهافحينئذ  تكون أصاًل له، وهذه املسألة أو 
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لشيخ ذكر أيًضا ا؛ ألن استخدام األصل خُيالف استخدام العلَّة، وقد فقط من ابب االستظهار هي
 .صل مبعىن العلة مانع من إطالق األقي الدين أنه الت

  تكون األقوال أربع:ينئذ  فح 
 ه. احملل املشبَّ  األصل معناه  أن: األول
 أنه الدليل. : والثاين

 : أنه احلكم. والثالث
 ستخدام الرابع لألصل. هذا هو اال، : أنه العلَّةوالرابع
ا :َومن َشرط حكم اأَلْصل" ✍  ".َكونه َشْرِعيًّ

أواًل يف شروط حكم األصل،  ركان، وبدأ يف ذمكر شروط األا أهنى أركان القياس بدأ املصنف ملبدأ 
( أي كون حكم األصل شرعيًّا، وأما َكونه َشْرِعيًّاقال: ) أبول شروطه دأفبواألصل كذلك ملحٌق به، 

األصل فإنه عنٌي من األعيان؛ ألنه حمل  مشبٌَّه به كما مرَّ يف االستخدام، ومعىن كونه شرعيًّا يدلنا على 
 .حكام العقلية وال اللغوية، وهذا مشكملألأن القياس ال يكون على ا

أن الصحيح من مذهب أمحد فقه ا، والصحيح م معنا نه تقدَّ لة؛ ألصنِِّف هذه مشكعبارة امل
ط هنا املصنِِّف أنه َل بد أن يكون حكم  س يف اللغوايت؛ فكيف اشت جراين القياعند اللغويني: 

 األصل شرعيًّا؟! 
ف أن من شرط القياس الشرعي كون حكم األصل شرعيًّا،  ك أبن مراد املصن م ن ذلجُياب ع  فنقول:

ك قال ذلف تبمع من ال يرى القياس يف اللغوايت فل وإال فاألصل أن املصن م ف، صن م ه كالم املفهذا توجي
ت قياس يف اللغة، ومر  ب هذه املسألة أصاًل األصل أال يُثبتها هذا الشرط إال من ال يُثهذه العبارة، وطبًعا  

 العلم.من قول أهل  ري فيها القياس على الصحيحمعنا يف مباحث اللغة ومعاين احلروف أن اللغة جي
ع ؛ا يكون َمْنُسوخ  َلَّ َوأَ "✍ امِ ار اجلَْ بَ  ".لزَوال اْعتِ

مسألة أوردها  ضي  : نسخ األصل؛ إذ مرَّ معنا يف الدرس املا هذه مسألة تقدَّمت معنا وهي مسألة
خ   خ فرعهاملصنف وهي: إذا ُنسم أو فروعه، وبناًء على ذلك فإن القياس إذا كان    حكم أصل القياس ُنسم

  َلَّ َوأَ ؛ ألن األصل منسوخ، ولذلك يقول: )احلكم الشرعي  ذ  ال يصح إثبات نسخ فإنه حينئ طارًًئ بعد ال
 بين عليه. ؛ ألن الشرع ألغى األصل امل(لزَوال اْعِتَبار اجْلَاِمع اَمْنُسوخ  )  أي حكم األصل ( يكون
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 هنا عندان مسألتان: 
 (ا يكون َمْنُسوخ  َلَّ أَ )  املراد بكونه  (ان َمْنُسوخ  يكو   َلَّ أَ )  : وهي مسألة قول املصن مف:املسألة األوىل

القياس عليه مثل:   نسوخ التالوة ما جيوزن موخ التالوة؛ ألن مأي منسوخ احلكم وليس املقصود به منس
على ذلك: الالئط، فإن الالئط على مشهور املذهب  البتَّة يُقاس  فارمجومها زنيا الشيخ والشيخة إذا 
 ُيَجم كذلك.حكمه حكم الزاين ف

وز اإلحلاق ابلعلَّة أم أنه يف بعض األحيان يُنَسخ احلكم وال تُنَسخ العلة، فهل جيية: املسألة الثان
 هذه بنوها على مسألة التعليل ابلعلَّتني وسيأتينا إن شاء هللا احلديث عنها يف هناية الدرس. ال؟ 

ار َكونه غري فرع  يف و" ✍  ".َوْجَهان اْعِتبَ

هذه   ( َوْجَهان اْعِتَبار َكونه غري فرع  يف و قال: ) :خالف ا املصنِِّف  أورد فيه ثالثط الهذا الشر 
طبًعا  وال تصرحًيا،  ح أحد القولني ال تقدميًايت أوردها املصنف تسمى صيغة إطالق، فلم يُرج م الصيغة ال

ه أم ال؟  أنه هل يلزم أن يكون حكم األصل ليس فرًعا لغي  هذا من الشروط املختلف فيها، ومعناه
لسنَّة، أو  ص؛ إما من الكتاب واثبت ابلن فرًعا لغيه أي أن حكم األصل يكون قدكونه ليس   ىنومع

جوز أن يكون دليل حكم  وإن قلنا: إنه جيوز أن يكون حكم األصل فرًعا في، اع ثبت حكمه ابإلمج
 واإلمجاع أو القياس.  لسنَّةالكتاب وا األصل

  ن حكم األصل اثبًتا بقياس  أم ال؟ جيوز أن يكو قولنا: هي  عىنو مإذن اخلالف يف هذه املسألة ه
 هما متفق.ن يف املسألة واحلكم فيو النتيجة واحدة، فهذه ثالث صيغ أوردها األصولي

َُه هللا تَ َعاَل -صنف أطلق امل  ( َوْجَهان ع  اْعِتَبار َكونه غري فر يف و قال: ) اخلالف، وقبل أن   -َرِحم
ا إذا كانت العلة  كله فيمبيني قلنا: إن الكالم  ابب الت صنف فقط من امله نورمد اخلالف الذي أورد

   .قياسية
 جهان يف هذه املسألة:الو 

وبناًء على ذلك فال جيوز أن يكون حكم  غي فرع،    حكم األصل   أنه يلزم أن يكون  الوجه األول:
به مجاعة    القول قال  هذا، و األصل اثبًتا ابلقياس، بل ال بد أن يكون منصوًصا عليه أو جممًعا عليه فقط

[، وقال: هو ظاهر كالم أِحد ملا قيل  ]اجملرَّد من أصحاب أِحد، ممن قال به: القاضي يف مقدمة كتابه
، وهذا النص من أِحد ظاهره  "يسمع احلديث فيقيس عليهال، هو أن "ال: ابلرأي؟ قله: يقيس الرجل 

ه من الكتاب أنه ال يُ   . مجاعإلا ة أولسنَّ أو اقاس إال على ما ثبت حكمه بنص م
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قال: "إنه هو  ن غي فرع جزم به أيًضا املوفَّق، وصححه الطويف و أبنه: يلزم أن يكو وهذا القول 
 املشهور عند أصحاب أِحد" هذا كالم الطويف أنه يلزم أال يكون فرًعا.

، مبعىن أنه جيوز أن  وجه الثاين يف املذهب: ال أنه جيوز أن يكون حكم األصل قد ثبت بقياس 
]الُعدَّة[، وقال به أبو اخلطَّاب، ي صرَّح به القاضي يف ، وهذا القول هو الذفرًعا لغيهيكون األصل 

بكي  ي الدين، وقد أطال على ذلك يف رد مه على الس والفخر إمساعيل البغدادي، وممن جزم به الشيخ تق
 .يف مسألة تعليق الطالق

نه فرًعا، ال  شرتطون كو  يبلة الاحلنا: أن بطبًعا املشهور يف كتب األصوليني ومنهم ابن احلاج 
القول الثاين فقط وأمهلوا القول األول، مع أن القول األول   املشهور يف كتب األصولينييشرتطون ذلك، ف

 . احلنابلةأنه األشهر عند ذكر الطويف 
دلِّ " ✍ فُه اْلُمْستَ الِ ن َكاَن حكم اأَلْصل ُيَ ه احلن ؛َفإِ ْوم بنيَّ في يف َكَقْولِ ْف الصَّ ا ) :لة الن َّ ى ِبَِ تَ ر مِ أُ أَ

ج ففاسد  ِه بِ  َطأ  (؛َفيصح كفريضة احلَْ ن اعتافه ابْلَْ َضمَّ ُه يتَ نَّ َ  ".اأَلْصليف ألِ

الفقيه بقياس  على أصل  ويكون ذلك  : وهي مسألة استدالل  فرع املصنف بعد هذه املسألة  د اأور 
أن  طيعستوهذا ناملستدمل،  صل خُيالفهفيقول الشيخ: فإن كان حكم األ الفقيه خُيالف حكم األصل،

وط حكم األصل، فنقول: إن من شروط حكم األصل أال يكون املستدل قد من شر  نقول: إنه شرط 
 يقول مبقتضاه.ن املستدل أ بل خالفه،

فإن النتيجة   مث قاس عليه قياًسا آخر( فَِإن َكاَن حكم اأَلْصل ُُيَاِلفُه اْلُمْسَتدلِّ يقول الشيخ: )
فقال:  ااًل ضرب له مثو  خُيالفه وال يقول به، يحة؛ ألنه مبين  على حكم  فرع غي صحعن هذا ال ةالناجت

( ذلك أن احلنفية  ة الن َّْفلالصَّْوم بنيَّ يف  املنتسب ملذهب أيب حنيفة )ين( احلنفي يع فيَكَقْوِله احلن)
ة النافلة  لك بنيَّ كذوُيصححونه   يَّة املطلقة،حون صوم الفريضة من غي نيَّة لفريضة، بل يصحُّ ابلنُيصح

أي من األفعال بغض النظر عن   ( هِ ر بِ مِ أُ أََتى ِبَا  )كذلك، فأراد احلنفيُّ أن يستدل على مذهبه فيقول:  
 . (كفريضة احلَْج ) وله: هذا هو حكم األصل ق (كفريضة احلَْج ) أي فيصح صومه (فَيصح النيَّة، )

انفلة  فإن حجَّ   حُيرمم حبج واجب مث كون عليه حج  مون أن اجلمهور يقولون: إن الذي يأنتم تعل 
فاحلنفية يقولون: نُلحق الصيام ابحلج، هذا االستدالل لو إن مل ينومه ينقلب،   الفريضة و ب إلل قانفلته ين

قال به غي احلنفي لُقبمل، لكن مل نقبله من احلنفي ال إلثبات مذهبه على املخالف، وال الستدالله 
ك أن احلنفية نتيجة واحلكم، نقول: ألنك ُُتالف يف حكم األصل، وذللافقونه يف األصحابه الذين يو 
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يرون أن من حجَّ وقد نوى حبجم ه النافلة ومل يكن قد حجَّ حج فريضة أن ذلك ال جُيزئه، فهم قد خالفوا  
 األصل.

،  غي صحيح يكون الدليل  ، وال للموافق من مذهبه، فحينئذ   لح ال حال املناظرةفهذا الدليل ال يص
أي القياس الذي خالف املستدمل   (أِلَنَّهُ  فاسد، قال: )أي أن هذا قياسٌ   (ففاسد  ذلك يقول املصنف: )لو 

،  ( هو يقول: األصل غي صحيح اأَلْصليف أِلَنَُّه يَتَضمَّن اعتافه ابْْلَطَأ فيه احلكم األصل، قال: ) 
، وهذا يدلنا  ابب التناقضه، وهذا من  ألصل غي الصحيح احلكم الذي تزعم صحَّتفكيف بنيت على ا

 ى أن هذا االستدالل غي صحيح. عل 
 :اَلستدَلل اْلامس

اس َوَلَ يُ  يكون معدوَل  َلَّ َوأَ " ✍ ن اْلقيَ ِه َعن سنَ اهُ عَق  بِ ة ؛ل َمْعنَ  ".َوعدد الرَّْكَعات ،َكَشَهاَدة ُخَزْيَْ

[،  اسسنن القيل به عن عدو امل]ويصة كذلك، وهي مسألة: ألة مسألة طويلة جدًّا وغهذه املس 
 ، نذكر فيها على سبيل اإلجياز عدًدا من املسائل:شكلةئل املواملعدول به عن سنن القياس من املسا

هو اخلارج  املعدول به عن سنن القياس؟ قالوا: املعدول به عن سنن القياسما معىن ألة: أول مس 
هذه القاعدة الكلية صورة بدليل   من  ين  مث استُث الشرع  عن القاعدة الكلية، فإذا ثبتت لنا قاعدٌة كلية يف

 . به عن سنن القياس معدواًل شرعي فإنه يف هذه احلالة يكون 
أتلف شيًئا لغيه وجب  : قالوا: من األمثلة على سبيل املثال: أن الشرع يقول: إن من من األمثلة

ن ملا جاء قتل  لك  [164]األنعام:  ﴾ُأْخَرىَر  َوََل َتِزُر َواِزرَة  ِوزْ ﴿:  -َعزَّ َوَجلَّ -الضمان عليه؛ لقول هللا  
ر الذي  فعل القتل، فقالوا: هذا معدوٌل به اخلطأ أوجبنا الضمان على العاقلة ومل نوجبه على املباشم

ت معد إذن عَرفنا املعىن  بعدها.سألة اليت يوردها يف املس، وهكذا صور سوٌل به عن سنن القيافالدايَّ
 على سبيل اجلملة.

، طبًعا سنن القياس مع طريقة  لشريعة شيء معدول به عن سنن القياسد يف ا هل يوجاين:  األمر الث
 القياس؟ 

هناك مسائل يرون أهنا ُخرمج    لة وغيهم أن: نعم وهو املشهور عند فقهاء احلنابهور يقولوناجلم  -
 . نن القياسهبا وُعدمل هبا عن س

قتضيه الصرحية عليه؛  ِحد ت: أن نصوص أالشيخ تقي الدين : بل قالوالروية الثانية عن أمحد  -
، ولرمبا أطال الشيخ يف عشرات  من كتبه به عن سنن القياس  عدولٌ وجد يف الشريعة شيٌء موهو أنه ال ي
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، إذ الشريعة ريعة ال يوجد فيها شيٌء معدوٌل به عن سنن القياسن الش يف تقرير هذا األصل: وهو أ
فإنه له قيوًدا حيتاج إل ؛ اممتناطه غي يكون م املناط أو  فمنضبطة ولكن اجملتهد أحيااًن قد ال يعرم 

 كل هذه ًة كما سيأتينا بعد قليل، ويفتقيدها به وأغفلها ذلك اجملتهد، أو أن تكون العلَّة خمصوص
 فإنه تكون موافقًة للقياس. األحوال الثالث 

م، لَ ألة الس القياس: مس  : من أشهر األمثلة اليت ذكروها أهنا ُعدمل هبا عن سننأضرب لكم مثااًل 
يبيع ما ليس  سنن القياس؛ إذ القياس أن املرء ال جيوز له أن م معدوٌل به عن فالفقهاء يقولون: إن السلَ 

ْلكم   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -: أن النيب ون حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزاممه، وأنتم تعل يف مم
بيع   بل رمبا مل يوجد بعد، هو وف  يف الذمَّة ال ميلكهصم بيع مو ويف السلَ  «ََل تَِبْع َما ََل مَتِْلكْ »قال: 

 بثمن  حال إل أجل  معلوم. وف  يف الذمَّةصمو 
نقول: إنه معدوٌل به عن سنن القياس، لكن الذين يقولون:  كلية عدة الخالف القاملا فقالوا: أنه 

أيتم الشرع ابلنهي  صحيحة، فلم  لقاعدة غي  إنه ال يوجد شيءٌ معدوٌل به عن سنن القياس يقول: إن ا
ر  آلخ، كال اللفظني حمفوظان لكن اللفظ ا آخرعن بيع ما ال ميلمك مطلًقا، وإمنا جاء احلديث بلفظ  

دك،  ليس عنهنى عن بيع ما ال  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -أن النيب  ل عليه هذا املعىننُقد ممه وحُيمَ قالوا: 
 لمكه من األعيان.ال مت فمن صور ما ليس عندك: ما
   :«ََل تَِبْع َما ََل مَتِْلكْ »وعلى ذلك فاحلديث: 

عه، فإن بعته صار من تصرُّف ك بيإذ املعنيَّ إذا مل يكن يف ملكمَك فال جيوز ل أي من األعيان
بارقي ملا اشرتى وابع فكان  عروة بن اجلعد العلًَّقا على إذن املالك يف العني؛ حلديث الفضول فيكون م

 .  البخاريصرفه تصرُّف فضول واحلديث يفت
ن ط أن يكون املوصوف ميكفيجوز بيع املوصوف وإن مل يُك يف ممْلكه بشر  صوفات وأما يف املو 

أثٌر  عي وُيشرتط األجل الذي له عند أِحد وفاقًا للشافإال روايتان : ويزيد الفقهاء يف اجلمهورتوفيه، 
 ثمن.  يف الووقعٌ 

وهذه ؟ ثىن منه أم َلالكلي الذي تقول: هل ُيست اطس؟ ما هو املنة ما هو القياإذن الفكر 
رمبا ما أُبرزت إال يف مذهب احلنابلة يف األصول وهي مسألة احلقيقة تُعترب من أكثر ما يتوسع هبا بل 

ذين حبثوا هذه املسألة  ال؟ ال  مسألة: هل يوجد شيٌء معدوٌل به عن سنن القياس مبعىن القاعدة الكلية أم
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املسألة غي أصحاب اإلمام أِحد وانتصر هلا الشيخان:  يف هذه  رف أهنم ذكروا أن أحًدا وافقال أع
 هم من أصحاب أِحد املتقدمني واملتأخرين. الدين وتلميذه ابن القيم كثيًا، وغي الشيخ تقي 

 عدول به عن سنن القياس. إذن عَرفنا مسألتني يف مسألة امل
ة بعد فيدان يف شرح الكلموهذه ت عدول به عن القياس؟وهي قضية ما هو املاألخري:  األمر

 عن القياس كاملوفق وغريه أن املعدول به عن القياس أمران: كر العلماء أن املعدول به قليل، ذ 
 أو نوعان:  ه علًة وال معىن، وهذا له صوراتنال نعرف ل ما ورد غي معقول املعىناألمر األول: 

ل شهادة خزمية، ال نعرف له معىن وإمنا اعدة  كلية مثل: قبو ما كان مستثىًن من ق: األول النوع 
ُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -ه النيب ما صدَّقنعرف له سبب حين ُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -، أو وصدَّق النيب -َصلَّى اَّللَّ -َصلَّى اَّللَّ

. 
هذا كثي، ية و  كل ن غي استثناء  من قاعدة  : ما ُشرمع ابتداًء م معقول املعىنمن غري  النوع الثاين 

 .وسائر املقدَّرات  : عدد الركعات، واحلدود الشرعية، والكفارات،مثل
سامة قالوا: ما ورد الشرع به وال نظي له ال معقواًل وال غي معقول، ومثَّلوا له ابلق الضرب الثاين:

جد يقولون: ال يو   ن نظيها خيتلف، طبًعا الذينك ما ُيشبهها وهو األميان لكفإنه ال نظائر هلا، بينما هنا 
ان، طبًعا البحث معها  سامة حكمها حكم األميعن سنن القياس يقولون: إن القوٌل به   معدشيٌء خمالفٌ 

ح  لة، ومسح اخُلف مبس على العاق ثل اللعان، والدية، وهكذا، ضرب الديةالقسامة، وم ، مثلكهنا
ذا جعلنا أن  ثالث صور إترب  ح الضرابن وتع، إذن أصبه صورالظاهر دون عموم اخُلف وهكذا، وكل هذ
 نوعي الضرب األول له صوراتن أو نوعان. 

 نرجع لكالم املصنِِّف: 
( الواو هنا واو  ل َمْعَناهُ عقَ َوََل يُ إذن قوله: ) (ل َمْعَناهُ عقَ  ِبِه َعن سَنن اْلقَياس َوََل يُ معدوَل  قوله: )

َكَشَهاَدة  قال: )  معقول املعىن، س حال كونه غيعن سنن القيا يعين أنه إذا كان معدواًل به ؛احلال
 به عن سنن القياس. معدواًل  ال يُقاس عليهما؛ ألنه  احلالتني يُعترب( ففي هاتنيَوعدد الرَّْكَعات ،ُخَزْْيَة
ال   يكون َلَّ َوأَ " ✍ يل اأَلْصل َشامِ  ".حلكم اْلَفْرعَدلِ

يعين أن الدليل    (حلكم اْلَفْرعال   َدلِيل اأَلْصل َشامِ  يكون  َلَّ َوأَ قال: )  الشرط اْلامس أو السادس
ه على حكم الفرع، إذ  الذي ثبت به (  َشاِمال  ن قوله: )حكم األصل جيب أال يكون داالًّ بعمومه أو بنص م

كان    : ألنه لوب يف ذلك؟ قالواأي متناواًل حلكم الفرع، وإمنا يكون قاصرًا على حكم األصل، ما السب
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غىن بذلك الدليل عن القياس؛ إذ القياس ضعيف ال  لفرع فإنه ُيستصل شاماًل ومتناواًل حلكم ادليل األ
 ويؤتى ابألصل.  شك 

هنى عن بيع   -َصلَّى هللُا َعَلْيهم َوَسلَّم-: ملا أييت رجل أو شخص ويقول: إن النيب من األمثلة مثاًل 
َصلَّى -رُب الذي كان يف عهد النيب اًسا على النهى عن بيع الرز م قبل قبضه قيه، فأقول: يُ ع قبل قبضبيامل

، نقول: هذا القياس ال فائدة  -َصلَّى هللُا َعَلْيهم َوَسلَّم- يبإذ الرز مل يكن يف عهد الن -هللُا َعَلْيهم َوَسلَّم
 تشمل كل مطعوم. (الطعامم" فكلمة )عن بيع الطعا "هنى ألفاظ احلديث: منه؛ ألنه جاء يف بعض 

َفاَوَلَ يْعتَ " ✍ مة على حكم اأَلْصل ويكق ارب اتِِّ ْصَمنيِ في ألْ َفاق اْلَْ  ".اتِِّ

هذه املسألة فيها خالف  بني أهل العلم: وهي مسألة هل ُيشتط اَلتفاق على حكم األصل  
 أم َل؟  
( هذا ُيسمى اتَِِّفاق اْْلَْصَمنْيِ في أْلمة على حكم اأَلْصل ويكق اَوََل يْعَترب اتَِِّفا: )قول الشيخي

كفي اتفاق اخلصمني أي  ا الشرط، وأنه يذي جزم به املؤلف، فجزم بعدم اشرتاط هذا المي؛ يعين هذتقد
ليل دلياًل صاحلًا للمناظرة بني اخلصمني ما داما متفقني على حكم ن، فيكون حينئذ  ذلك الداظرياملتن

 األصل.
يعهم،  ن مل يكن مجإلمام أِحد إوهذا القول الذي قال به املصنف هو الذي عليه عامة أصحاب ا

وجيوز  ،بيع أرض السواد ذي أن أِحد قال: "ال جيوز بل نُقمل ذلك عن أِحد؛ فقد جاء يف رواية املرُّو 
، وإن  شراءها كاملصاحف" فقاس أِحد أرض السواد على املصاحف مع أن بيع املصحف فيه خالفٌ 

  كن يوجد خالفٌ ه خالفًا، لكى اإلمجاع املتقد مم على النهي عنه فقال: ال أعلم فيقد ح د كان أِح
على املسألة اليت فيها خالف، لكن أراد يف مسألة  مهور على جوازه، فقاس أِحد بيع أرض السواد  فاجل

 قد وافق فيها اخلصم يف هذه املسألة. 
اس   قوم   هَواْعترب"✍ فق َعَلْيِه اْلصمان ِقيَ  ".اا مركبًّ َومسوا َما اتِّ

ا من أصحاب ، ومل يذكر أحدً لقاضي وغيه ومل ُيسم مهموم أهبمهم اهؤالء الق  (قوم    ه َواْعترب ال: )ق  مث
جتوُّز من ابن البنا ه وجًها يف مذهب أِحد، وقد يكون ذلك  جدت أن ابن البنَّا عدَّ أِحد قال به، لكن و 

 وقد يكون وجًها لبعض أصحاب أِحد املتقدمني.
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قياس املركب،  هو المهم جدًّا و هذا مصطلح  ( اا مركبًّ َومسوا َما اتِّفق َعَلْيِه اْلصمان ِقَياس  ال: )ق
 :أنخذه على سبيل السرعة

 العلماء يقولون: إن القياس املركب نوعان: 
 .ُيسمى مركب األصلالنوع األول:  

 ُيسمونه مركب الوصف. ين:  والثا
: قالوا: أن يتفق اخلصمان على حكم األصل، وعلى كون الوصف املدَّعى أنه علٌَّة األصل مركب
 . ه موجوًدا في وأن يكون

   .ن يف العلة اليت أثبتتهعلى احلكم، ولكن خيتلفا: فهو أن يتفق اخلصمان  وأما قياس مركب الوصف
لتفريق مجاعة منهم الشيخ تقي الدين  ا نبَّه هلذا ، فهذا ُيسمى قياس مركب األصل ومركب الوصف

الدين أن القياس    الشيخ تقي[ وأطال يف هذه املسألة، وبنيَّ يف كتابه املسمى ب  ]تنبيه الرجل العاقل
املركَّب ضعيف، وهل يصح يف اجلدل أم ال، وقال: إن بعض احملققني ال يرضونه يف اجلدل، وبعضهم 

  بىن عليه األحكام فقط.، وأنه يُ يرضاه
ة اأَلْصل" ✍ ِمَلة   ؛َكوهَنا ابعثة   :َومن َشرط ِعلِّ ي ُمْشتَ للشارع من شرع  َمْقُصوَدة   ة  على حكم أَ

 ."احلكم

ف بعد ذلك يف شروط علة األصل واملراد بعلة األصل: هي ما يُعلَّل هبا احلكم يف شرع املصن
 ؛ ألصلة اليت ُعل مل هبا احلكم يف اي العل األصل؛ أ

ثًة: أي أهنا ليست طرًدا حمًضا، فال بد  ىن كوهنا ابعمع (َكوهنَا ابعثة  )ُيشرتط قال: الشرط األول: 
ض ال أثر له يف العليَّة ولذلك ال نرى ، فالطرد احملا ابعثة د من كوهن بيكون فيها معىن الباعث، فالأن 
من مسالك : أن الطرد احملض هل هو مسلك  -قادم يف املسالك كما سيأتينا إن شاء هللا يف الدرس ال-

 ه. سيأتينا إن شاء هللا يف حمل كشف العلة أم ال؟ 
 شرحه املصنف فقال:  (َكوهنَا ابعثة  )  إذن معىن

أي ال بد أن   (للشارع من شرع احلكم َمْقُصوَدة   ة  على حكمالعلة ) أي (َلة  َأي ُمْشَتمِ أواًل: )
معىن كوهنا مشتملة على حكمة، ولذلك تكون هذه العلَّة فيها معىًن مناسب، وأن تكون مؤثرة، هذا 

  بُنيت عليها م هي اليت على إجياده، وهذه احلمكَ ثة والباع علالعلماء: إن احلكمة هي املقتضية للف يقول
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نيت عليها  هو التوسُّع يف معىن مقاصد الشريعة اليت بُ كمة احلالشريعة من املصاحل، والتوسُّع يف معىن 
 ؛الشرع

 ون حكمة لعموم الشريعة وهو جلب املصلحة ودفع املفسدة. فاحلكمة أحيااًن قد تك -
ذكر احلكمة  و   -َوَجلَّ   َعزَّ -  وقد علَّل هللا  وقد تكون احلكمة متعلقة بباب  معنيَّ مثل: البيع -

ال  فاملقصود واحلكمة أال يكون امل  [7]احلشر:  ﴾اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلة  َبنْيَ  ﴿
ُشرمع البيع وهُني عن الراب، وهذه حكمة عظيمة يف   جمتمًعا عند قوم  دون غيهم، ولذلك 

ي عن تلق مي الركبان،  ر، وهنُ حتكاابب البيع، فال حيتكره أحٌد على أحد، ولذلك هُني عن اال
 ألقوام  دون آخرين. مجٌع للمال األمور اليت فيها  ي عن كثي منوهنُ 

  مبسألة  دون ما عداها.وقد تكون املصلحة واحلكمة جزئيًة متعلقةً  -
أم وهذا الباب ابب كبي جدًّا جدًّا وهو الذي تكلم عنه العلماء يف مسألة: هل األصوب الطرد 

هذا  ون ابعثة، إذن أبن تكهو الصواب أنه ال بد من التأثي  بد من التأثي وهذان نقول: ال التأثي؟ حن
 عىن األول.امل

ا َوَقاَل غري َواِحد  " ✍ ْصَحابنَ د أَ  يه :من أَ رِّ يال   ة  مارَ ُمَ اِرع َدلِ  على احلكم وعالمة نصبها الشَّ
ة   يست من جنس األمارة السوملفاسد  ملَصاحل ودافعة   ُموجبَ  ".اذجةلَ

الذين قالوا بذلك مجاعة منهم القاضي وأبو اخلطاب   (من َأْصَحابَنا  َوقَاَل غري َواِحد  الشيخ: )  يقول
هي أمرٌة ُجعمل عندها البعث، هذا معىن  (ة  مارَ ُُمَرِّد أَ  يه)كالم قالوا: وابن عقيل، كلهم قالوا هذا ال

فليس   (  على احلكمها الشَّارِع َدلِيال  وعالمة نصب ة  مارَ ُُمَرِّد أَ  ي ها، قال: )ثٌة بنفسهكالمه ال أهنا ابع
لَيست من و ملفاسد  ملَصاحل ودافعة   ُموجَبة  قال: ) ، وال ابعثًة بذاهتا، وإمنا هي عالمة. مؤثرًة بنفسها

ملَصاحل  ُموجَبة  )ة وهي قوله: واجلملة األخي ، اليت تكون عالمًة من غي أتثي (جنس األمارة الساذجة
 ج مع الكالم األول.هذا كالم ابن عقيل ُدمم  إل آخره( دملفاس ودافعة  

عة من احملققني وهو ظاهر كالم املصن مف،  كالم الذي ذكره املصن مف عن غي واحد  أنكره مجاهذا ال
اب أصحخ تقي الدين أن غي واحد  من ثة بنفسها، ولذلك ذكر الشين املصنف يرى أن العلَّة ابعفإ

، وغيهم ذكروا أن علل الشرع إمنا هي أماراٌت ب، واحلُلواينوأيب اخلطا ،يعلىوأيب  ،أِحد كالقاضي
 دلٌة على األحكام فهي جتري جمرى األمساء فقط.هللا أ وعالماٌت نصبها
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خ يف كثي  يقول الشيخ تقي الدين: "وهذا الكالم ليس بصحيح  على اإلطالق" وقد أطال الشي
َعزَّ -علها هللا  ، فج-َعزَّ َوَجلَّ -اعث أبمر هللا  ها معىن البمن املواضع إبثبات خالف ذلك، وأن العلة في

قدمة وهي تنا املت على مسألال شك، وهذه مبنيةٌ  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَل -احلكم أبمره  ابعثًة على -َوَجلَّ 
 .تقبيح العقليمسألة: التحسني وال

ن ويُ  ومضبوط كالمهم وقلت لكم: أن حتقيق مذهب أِحد ال حُير مم وال قب مح لكن أن العقل حُيس م
، بل يوجب  يح فاهتم عقلك، واملعتزلة يقولون: "اليوجب إال بدليل، فإن عارض الدليل التحسني والتقب

ح   وهذه املسألة    ،ئد  يُتَهمفحين؛  ال فاهتمم عقلك نقول:  حنن  إن عارض فقد مم العقل على النقل"،  فوُيصح م
 هي. كونه أثر فق  مثرهتا قد يكون كالمي أكثر من

د" :اآلمدي اَل قَ " ✍ رِّ ْعِليل ُمَ ْكَثر َجَواز الت َّ َ ا َعن وصف   ة  منع األْ ط هلَ  .َضابِ

لف   :قلت تَ ا ُمْ ْصَحابنَ م أَ كيف  َكالَ  ".َذلِ

لدقيقة جدًّا: وهي مسألة التعليل ابحلكمة، وقد أورد املصنف اإلشكال هذه املسألة من املسائل ا
 ال جيوز؟  ( يعين هل جيوز التعليل ابحلكمة أم َذِلكيف  َتلف  َحابَنا ُمُْ َكاَلم َأصْ   :قلتحينما قال: )فيها 

 هل احلكمة وحدها يُعلَّل هبا أم َل؟  مسألة التعليل ابحلكمة 
ها، وذكر اآلمدي  ع منضهم منمدي... طبًعا بعض األصوليني أطلق اجلواز، وبعالذي مشى عليه اآل

دين هذا القول وهو قول اآلمدي لكثي  من قي اللشيخ تفلح واوقد نسب ابن مرأايًّ وسطًا، وصًفا أو 
منع وز التعليل ابحلكمة إذا كانت احلكمة منضبطًة، وهذا معىن قوله: )وهو أنه جيصحاب أِحد: أ

بطها: فإنه  ٌف ضابٌط يضوأما إن كان هلا وص، ( َضاِبط هَلَا َعن وصف   ة  اأْلَْكَثر َجَواز الت َّْعِليل ُُمَرِّد
 عليل هبا. جيوز التذ  حينئ

: مسألة التعليل ابملشقة، ولذلك أحيااًن الفقهاء يُعل ملون ابملشقة  فمن أبسط أمثلتههذا كثٌي جدًّا؛  و 
 عندها املشقة.نَّة اليت توجد ظ عل ملون ابملاجملردة، وأحيااًن يُ 

رج عن شقة فيقولون: إن كل مشقة  ُتن ابملرًة يُعللو ات تني: مع بني الصال: يف اجلفعلى سبيل املثال
يف األمور العامة  -أي اجلمع بني الصالتني-، وأما يف األمور العامة ع بني الصالتنيمة تُبيح اجلاحلاج

مة وحنو ل الليلة املظ شديدة يفطًة ابلوصف الظاهر؛ كاملطر، والوحل، والريح المنايف اجلماعة فيجعلوهنا 
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اب، فلعل تأخرون يف الكتم  نالكن  ا ث فيها طويل جدًّ ة البحقيقذلك، وهذه املوضوع مسألة احلكمة احل
 مناسبة أخرى نتحدَّث عنها أبوسع.  أييت هلا
ة أمر  أَوجيوز "✍ ا لآلمد احلكم الثبويت يفا ا عدميًّ ن تكون اْلعلَّ ا َوَغريهم خالف  ْصَحابنَ  يِعْند أَ

 ".َوَغريه

ود يف جي مو نفابل ؟ التعليلمبعىن النفي ة: هل جيوز التعليل ابألمر العدميمسأل هذه املسألة وهي
الراب فيأتون بنوع  من املبيعات فيقولون: ليس  : عندما يتكلمون عن مسألة  مثاًل كتب الفقهاء كثي جدًّا،  

وزن فيجوز الراب فيه، فهنا علَّلوا بعلَّة  عدمية أي ، والعلة كما تعلمون عندان الكيل وال مبكيل  وال موزون  
ال  : )شراءه وال جيوز رهنه فعلَّلوا بعلَّة  عدميةجيوز وز بيعه ال جيكل ما ال و مثاًل يقولون:  أ فيها نفي، 
، وهكذا، أمثلتها كثية جدًّا  شراءهرهنه، ال جيوز بيعه ال جيوز جيوز بيعه ال جيوز ما ال  فما (جيوز بيعه

 متعلقة ابلنفي.
 ور العدمي وه( إذن معىن األماا عدميًّ ن تكون اْلعلَّة أمر  أ َوجيوز )ننظر لكالم املصنف يقول: 

 ( إذا األحكام نوعان: احلكم الثبويت يف : )في، قالالن
 ٌم عدمية.أحكا -
 وأحكاٌم ثبوتية.  -

ك يقول الشيخ تقي الدين: "تعليل لذلبعلَّة  عدمية  ابتفاق، ها : ال جيوز تعليل فاألحكام العدمية
علَّل ؛ ألن العدم ال يُ ذلك ينبغي أن يكون"عدمي ابلعدم ذكر بعضهم أنه ال خالف فيه، وكاحلكم ال

 ك. عدمية ال يصح فيها ذلابلعدم، فاألحكام ال
يدعو إل أمر  : فذكر املصنف القول األول: أبنه جيوز بشرط أن يكون العدم  تيةوأما األحكام الثبو 

 وجودي كما تقدَّم قبل قليل.
، وت ابلعدم بل ال بد من التعليل ابلثب( الذين قالوا: ال يصح التعليل  َوَغريه  يخالف ا لآلمدقال: )
  وا اآلمدي هم بعض الشافعية.والذين وافق

غها بصيغة أن نصوغ العلة بصيغة  عدمية وهي النفي نصو  يقول: بدل قد تكون مثرهتاالنتيجة 
 إثبات.
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ة ابلقاصرة :َومن َشرطَها" ✍ ن تكون متعدية َفالَ ِعرْبَ صيف َما َلَ ُتوجد  يوه ،أَ  ؛غري َمل النَّ
ْقَدْيِن ِع يف كالثمنية  ا للشافعالن َّ ة خالف  ِفيَّ نَ ا َواحلَْ ْصَحابنَ كثر أَ  ي".ْند أَ

حملل النص إل غيه، يُقابل ذلك  : وهي أن تكون متعدية؛ يعين أهنا متعدية هذا الشرط الثاين 
   ، القاصرة هي اليت ال تتعدَّى.القاصرة

علة قاصرًة فإهنا  ، التعليل إذا كانت ال: قضية التعليللة مهمة جدًّا وهيمسأ  هذه املسألة  :انظر معي
ا أن العلة يف الذهب : فإهنم ذكرو ومثَّلوا لذلك مبثال  مشهورصرة عليها، ال تتعدَّى إل غيها؛ ألهنا قا

ليهما  فال يُقاس ع  ،إال على الذهب والفضةة إمنا هو غلبة الثمنية، قالوا: وغلبة الثمنية ال تصُدق  والفض
 غيمها من األمثان وإن تواضع الناس عليها. 

قولون: إهنا علة متعدية، فإذا ة مطلق الثمنية فيأما الذين يقولون: إن العلة يف الذهب والفضو 
، وحنن عندان قاعدة وردها  سلع تُقوَّم به المثنٌ  تواضع الناس يف زمن  من األزمان على شيء  معني  أنه

 اشرتيت بعشرل: )فيقو عليه،  ء: أن الثمن يُعَرف بدخول البا[كتاب البيع] اضي وأوردهتا لكم يف الق
تنتشر هلا علة الراب فيكون حينئذ  جيري فيها  وحنو ذلك، فيكون الثمن حينذاك، هذه الثمنية  (رايالت  

   .قياس إذا قلت: ابلقصور فال ية، متعد الراب، هذا معىن القصور والتعد مي، ال بد ان تكون العلة
  ؛ غري ََمل النَّصيف َما ََل ُتوجد  يوهة )صر أي العلة القا (َفاَل ِعرْبَة ابلقاصرةهذا معىن قوله: )و 

الثمنية، وأما إذا قلت: إن العلة هي مطلق الثمنية وهو القول الذي   أي غلبة (الن َّْقَدْينِ يف كالثمنية 
ذا؟ متعدية؛  كلها على أهنا مطلق الثمنية فتكون علَّة ماامع  عليه الفتوى وعليه كثي من أهل العلم، اجمل

 ها. دراهم كلها داخلٌة في، والنيهات الرايالت، والدوالرات، واجل وراق النقدية منكاأل
 ما الفرق بينهما؟  (يخالف ا للشافع َواحْلََنِفيَّةمحد )أي أصحاب أ (ِعْند َأكثر َأْصَحابَنا ال: )ق

ال تتعدَّى غي احملل الذي وردت فيها يصح التعليل هبا،  ل: إن العلة القاصرة اليت الشافعي يقو 
 يحة.فتبقى علَّة صح احملل، هذا كالمه ًة فيما عداى ُحجَّ فحينئذ  تبق
ة َوُهَو الْ  اطراديف َواْختلفت " ✍ ْمَرار حكمَها  :علَّ يع َماهلايف اْستِ َ  ،َجَِ ا فاشتطه األْ ْكَثر خالف 

 ".اْْلطاب َوَغريه أليب

أهنا موجودة يف   أال يكون هلا استثناءات، مبعىن وهو اطراد العلة مبعىن: الرابع  هذه مسألة الشرط
يس هلا استثناء، هي متعدية لغي حكم األصل، لكن هل يلزم وجودها يف مجيع  مجيع الصور الفروع ول
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قبل  حفص الربمكي : أو ا وجهان ومها وجهان متقد ممان، حكى هذين الوجهنيم ال؟ هذه فيهالصور أ
مل الوجهني كالم أِحد حيت  م، وقد ذكر أبو اخلطاب أنوابن قدامى وغيه  القاضي ونقل كالمه القاضي

 وًما، فكالم أِحد حيتمل الوجهني. عم
ف عنها صورٌة أم ال؟ ولذلك  ل يلزم أال يتخلَّ يعين ه ؛ م الإذن معىن اطراد العلة هل هي الزمة أ

  ( َجَِيع َماهلا يف ) أي احلكم الذي أنتجته يف الفرع ( اْسِتْمَرار حكمَهاأي اطرد العلة: ) (َوُهوَ ) قال:
ف يف  ه العلة، فإذا ُتلَّ ل  وجدت فييف كل حملة يف كل حمل أي يلزم وجود حكم حكم العحيث وجد ف

 .مطردة نا أهنابعض الصور علم
غيه كلهم اشرتطوا أنه ال بد أن تكون  و  ومن هؤالء القاضي ( ْكَثراشتطه اأْلَ قال املصنف: ) 

فعية فكلهم ال احلنفية واملالكية والشا ( وممن مل يشرتطه أيًضااْْلطاب َوَغريه خالف ا أليبمطردًة، قال: )
 يرون االشرتاط.

سألة َل بد فيها من حترير  ن هذه املعندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل إىل املسألة اليت بعدها: أ
 قي الدين اْلالف يف هذه املسألة، فذكر أن العلل نوعان: ، وقد بنيَّ الشيخ تفَمل اْلال 

  ها، ضتت صورٌة من صورها نقلطرد احملض، فحينئذ  إذا اختل  ُيستدل عليها ابعللٌ النوع األول: 
ض يف االستدالل ا مبنية على الطرد احملفحينئذ  يلزم اطراد العلة وعدم فوات احلكم يف أي   من حماهلا؛ ألهن

 وهو الدرس القادم سنتكلم عنه وهو مسالك العلة، فإذا اختل سقط املستَدل به. 
ناسبة فهذا هو حمل اخلالف يت ُيستدل عليها ابلنص أو ابلتأثي أو ابملقال: العلل ال احلالة الثانية

 . فدون األول، فاألول جيب أال يكون فيها خال 
وز استثناء بعض  راد العلة ليس بالزم؛ فقد جي: وهو أن اطالقول الثاينوقد رجَّح الشيء تقي الدين  

ئل املهمة  من املساة لة ُتصيص العلالصور، وهذا الذي ُيسميه العلماء مسألة ُتصيص العلة، ومسأ
يقة فقهاء  حسان[ أن طر قي الدين يف رسالة له مساها ]قاعدة يف االستخ تجدًّا جدًّا، وقد بنيَّ الشي

، وأن أكثر النصوص عن اإلمام أِحد تدل  عي وأِحد وغيهم القول بتخصيص العلة؛ كالشافاحلديث
  م ابن تيمية شرح اليف يف شرح ]التائية[ لشيخ اإلسوهذا الذي جزم به األكثر، بل قال الطو ،  على ذلك 

 ."إن هذا هو احلق"التائية له قال:  
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بىن سألة ُتصيص العلة يعين هي مثرهتا يف ماذا؟ يف ضبط العلل، وتعريف ما الذي يُ وهذه املسألة م
، علها علٌة كاملةعليه احلكم، وهل هي خمصصٌة ببعض األجزاء أم ال؟ وُتصيصها يف هذه احلال جي

 القيد فيها. بة ول: هي العلة كذا فيكون مبثافنق
 الشرط الرابع: 

و علل  ِليل عْ ت َ يف و" ✍ َوال لِّ  ُك  احلكم بعلتني أَ ق ْ قل أَ َها ُمْستَ ن ْ ثَها للمقدس :مِ َوَغريه َوجيوز  يَثلِ
عَها َعكسه ،املنصوصة َلَ املستنبطةيف  ِكن مل َيقعجيووُمتار اإِلَمام ، َوَرابِ  ".ز َولَ

أم جيوز أن تكون العلل متعددة؟  : هل يلزم أن تكون العلة واحدةً ط الرابع وهوالشر  وهذا ه
حلكمني فإنه ؛ ألنه إذا كان التعليل ( املراد ابحلكم هنا احلكم الواحداحلكمِليل عْ ت َ يف و يقول الشيخ: )

 . إبمجاع  جيوز بعلَّتني
وقد زان، فهنا   عمرٌو لكونه حمصًنا قتلصاًصا، ويُ القتل لزيد والقتل لعمرو، يُقتل زيٌد قم : مثال ذلك 

 ا. قتاًل خمتلفً وهنا قُتمل ُعل مل بعلَّتني؛ ألن احلكم خمتلف، هنا قُتل ألجل كذا 
بعلتني َأو  ) ( تعبي املصنفبعلتني َأو علل  رفنا فائدة كلمة احلكم، ) ع ( ِليل احلكمعْ ت َ يف و قالوا: )

 : (علل  
 حد فيكون مركًبا من مجيعهما. أن يُعلل ابلعلتني مًعا يف وقت  وايشمل  -
  .لك أن تكون العلتني على سبيل البدلكذ  ويشمل -

ه فرجه، فهااتن انتقض وضو  : نقول:مثال البدل علتان على سبيل  ؤه خبروج شيء  من دبره ومبس م
أن ظاهر كالم األصحاب األمرين؛ انتقاض الوضوء، وقد ذكر ابن مفلح  ة  منهما علَّةدل وكل واحدالب
الف يف املسألة قيَّدها بذلك اآلمدي فقط، ولكن قيَّدها ابملعيَّة فقط اخلا ، وإمنها ابملعيَّةيُقي مدو  هنم ملأل

 كالمهم اإلطالق.   ظاهر
َها ُمْسَتقل  لِّ  كُ قال: ) فيها  ن األخرى، قال املصنف: )ها: أي كل  من العلتني مستقلة ع من( كل  ِمن ْ

 :أربعة أقوالأورد املصنف  (أقوال
 . اظهورمهما لهفل اثنني أغ -
 واثنني ذكرمها. -
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كثر  وهو جواز التعليل بعلتني، وهذا القول هو قول أ الذي مل يورده املصنف:القول األول 
، والشيخ تقي الدين يف ]اقتضاء طاب، وابن عقيلأصحاب اإلمام أِحد، ممن قال به: القاضي، وأبو اخل

أصحابنا واألكثر وأن  ال: "إنه قول ي، وقاو دالصراط املستقيم[، وابن احلافظ، والطويف، وصحَّحه املر 
 إنه قول علمائنا"، وهو قول أكثر وال شك.كالم أِحد يقتضيه"، وقال اجلرَّاعي: "

وبناًء على ذلك: فإن كانت على سبيل البدلية  أنه ال جيوز التعليل ابلعلَّتني مطلًقا، القول الثاين: 
، فُنغل مب إحدى العلَّتني فتكون هي ية ليست بعلَّةوالثان نقول: ننظر لألقوى منهما فتكون هي العلة

املالكية الذين ألَّفوا يف األصول منهم، وهو قول ابن   ، وهذا القول قال به متقد مموالعلَّة دون الثانية
ين، وأبو امل ، ليل خمالفعال بعد قعال اجلويين فيما نُقمل له، لكن سيأيت إن شاء هللا كالم أليب املالباقالَّ

ه ]املسودَّة[ ع أنه صرَّح خبالفه يف الواضح، ولكن أخذعقيل هذا القول م  نسب يف ]املسوَّدة[ البن  وقد
 فهوم هذا الكالم أنه ال جيوز التعليل ابلعلَّتني".قال: "وم له من مفهوم كالمه ملا نقل كالم

اصطالح  قدسي كما نعلم اد ابملاملر  (يللمقدسو قال: ) القول الثالث هو الذي أورده املصنف
وهو الشيخ أبو الفرج الشيازي الذي  : أبو الفرج املقدسي او املصنف أنه أبو حممد املوفق، وأما إذا قال

 سكن املقدس وهو أول من أدخل مذهب أِحد للشام.
مراده بغيه الذين وافقوه يف هذا القول ومنهم الغزال، فإن الغزال طبًعا  (هَوَغري  يللمقدسيقول: )

 اعة منهم الرازي وغي.ومج أيى هذا الر ير 
  :( يعين جيوز التعليل بعلَّتنياملنصوصة ََل املستنبطةيف جيوز قالوا: )
  .إذا كانت العلَّتان منصوصتني -
   .ويف معىن املنصوصتني اجملَمع عليهما -
   . أو تكون إحدامها منصوصة واألخرى جممع عليها -
 ك.أو كانت إحدامها منصوصة واألخرى مستنبطة كذل -
 . هذا القول الثالث جيوز التعليل بعلَّتني مستنبطتني، فال   (ََل املستنبطة)قوله: 

ال جيوز أن تكون  و  تان ( أي أنه جيوز التعليل بعلَّتني إذا كانتا مستنبطَورَاِبعَها َعكسهقال: )
 ه ابن احلاجب يف املختصر ومل ُيسم م قائلها. ل أوردمنصوصًة، وهذا القو 



 

 

 

 

23 

 اْلُمْختََصِر فِي أُُصوِل اْلِفْقهِ  23
 

(  ز جيو : )ام احلرمني اجلويينراد ابإلمام هنا إمامل   (وُمتار اإِلَمام):  ( قولهاموُمتار اإِلمَ قال الشيخ: )  مث
( أي  َوَلِكن مل يَقع) ز شرًعا،أي جيوز عقاًل وجيو   (زجيو )قوله: (، َوَلِكن مل يَقع) أي جيوز التعليل بعلَّتني

ذي نقله ابن احلاجب  القول املنسوب إلمام احلرمني هو ال  مل يقع يف الشرع من هذا التعليل شيء، وهذا
قول الذي ذكرانه قبل ذلك وهو الف ونقله عنه املصنف، وأما اآلمدي فقد نقل عن إمام احلرمني خال

[ عبارته يقول: "ليس ممتنًعا عقاًل وتسويًغا ونظرًا إل املصاحل  الربهان]كالم إمام احلرمني يف قليل، و 
ح نقلرة هي اليت جعالكلية، لكنه ممتنٌع شرًعا، وهذه العبا ابن احلاجب على   لت الصفي اهلندي يُرج م

  من احلاجب.نقل اآلمدي الذي هو أصاًل 
 تني وأكثر.وز التعليل بعلَّ إذن األصل يف هذه املسألة والصحيح: أنه جي

ذا " ✍ ة ؛تتمعجامثَّ اْختلف اْلَقاِئُلوَن ابلوقوع إِ ا َوَغريهم كل َواِحد ِعلِّ ْصَحابنَ  ".َفِعْنَد بعض أَ

هذا ( أي اجتمعت العلَّتني،  تتمعجاِإذا  )( أي جواز التعليل بعلَّتني  تلف اْلَقائُِلوَن ابلوقوع مثَّ اخْ )
 يل االنفراد من العلل.هو املشهور عنهم أن كل واحد  منهما علَّة، فيصح التعليل بكل واحدة  على سب

عن بيع السمك  اء، نقول: النهي  ملعن بيع السمك يف ا  -َصلَّى هللاُ َعَلْيهم َوَسلَّم- : ملا هنى النيب  همثال
 : يف املاء معلٌَّل أبكثر من علَّة

 م. بعدم القدرة على التسليمعلَّلٌ  -
 نه غي مملوك.لمك على املشهور من املذهب؛ ألامل  بعدممعلَّلٌ و  -

 ًة منفصلة، فتقيس على كل علَّة  ما انسبها. منهما علَّة فيكون علَّ  فكل واحد  
 ."ة  ِعلَّ  ءجز :َوقيل" ✍

 ول هو األشهر. ًعا واأليفيكون علَّة مركبة منهما مج (ة  ِعلَّ  ءجز  : َوقيلال: )ق
اَرُه اْبن عقيل"✍ َعينَها :َوقيل، َواْختَ  ".َواِحَدة َلَ بِ

، ولكن  وهذا مبين على أنه األصل التعليل ابلواحدة، ولكن ال نُعي منها منهما ( َواِحَدة ََل ِبَعينَها)
 علَّة فيصح التعليل هبا ابتداًء. كون ة  منهما تدن كل واحاألقرب األول: وهو أ

ار" ✍ ْعِليل حكمني بعلَّ  :َواْلُمْختَ اِعث ة  ت َ ْعىن اْلبَ  ".ِبَِ
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أي أن العلة تكون   ( ِبَْعىن اْلَباِعث ة  تَ ْعِليل حكمني بعلَّ ) أي من أول الكالم ( َواْلُمْخَتارل: )يقو 
 . ابعثةً 

 ".قَوأما األمارة فاتفا" ✍

 ة. النزاع يف مسألة تعليل احلكمني بعلَّة  واحدابتفاقها من ابب حترير وأما األمارة 
ارَو " ✍ ة اأَلْصل َعن حكمهَلَّ أَ  :اْلُمْختَ  ". تتأخر ِعلِّ

سألة فيها خالف، فهذه  يدل على أن امل (ابملختار ف: )تعبي املصنوقول  روطهذا أيض ا من الش 
 مه أو ال؟ هذه املسألة فيها قوالن:أال تتأخر علة األصل عن حكوط وهو: هل يلزم من الشر 

لم: أنه ُيشرتط أال يكون ثبوت العلَّة هو الذي قدَّمه املصن مف وهو قول أكثر أهل العالقول األول:  
بعض   كما جزم به املصنف، وخالف يف هذه املسألة   ت حكم األصل املقيس عليهمتأخرًا عن ثبو 

 العراقيني.
 ."ِه ابإلبطالَليْ عَ  ترجع َلَّ أَ  :اَومن َشرطَه " ✍

َلْيِه  عَ  ترجع  َلَّ أَ : ) هذا هو الشرط السادس رِبا أو السابع من شروط العلَّة  ( اَومن َشرطهَ قوله: )
طة فقط، وأما العلة املنصوص  قلنا: إنه عائد للعلة املستنبيعين جيب أال ترجع، هنا الضمي (ابإلبطال

 إلبطال، وإمنا هذا عائٌد للعلة املستنبطة فقد.وجود لعلة  منصوص  عليها ترجع عليه األصل ابعليها فال  
  وهي مستنبطةٌ   ( أي ال ترجع على األصل ابإلبطال؛ ألنه إذا أبطلت األصلَلْيهِ عَ  ترجع  َلَّ أَ )ه:  قول

 من األصل، فإذا رجعت عليه ابإلبطال فإهنا حينئذ  تكون ابطلة. 
لفضة يف الذهب والفضة بكوهنا ب واعلَّة الذها على سبيل املثال علَّل : لو أن شخصً مثال ذلك 

، فنقول: إن هذا ليس كذلك فإن  يف كل مكان  ةً تاكمها بكوهنا  اقية علل أو علل يف األربعة األصناف الب 
 .نيف كل مكا  ةً كتابعض املذكور ليس م

ا خَتالف نصًّ َلَّ أو" ✍ اع  َْجَ و إِ  ".ا أَ

ثلة هذه الشروط األم كلف، النصوص الشرعيةالعلة  ُتالف، جيب أال هذا الشرط ال شك فيه
 لة هلا وبكثرة. تأتينا أمثدما نتكلم عن قوادح القياس، سشاء هللا عنستأتينا إن 
ن املستنبطة ِزايَدة ع   َلَّ أو" ✍ َضمَّ تَ صت َ  ".لى النَّ
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ن أثبتت  فإته النص، حكم  يف األصل غيما أثب ستنبطة إثبات يعين أنه يلزم أال تتضمن العلَّة امل
  غي صحيحة. نئذ  على أن العلة حيما ورد به النص فإنه يدل ى حكًما زائًدا عل 

ِإَلَّ   َعاَم اِبلطََّعامِ الطَّ  ََل تَِبيُعوا»يف قوله:    -َصلَّى هللاُ َعَلْيهم َوَسلَّم- : ملا جاء حديث النيب  ذلك   مثال
لوا ك مطلًقا؛ يعين لو علَّ بض يف ذلقافُعل ملت احلُرمة أبنه راب فيما يوزن كالنقدين، فيلزم الت  «َسَواء  ِبَسَواء  

ن؛ ألن  األربعة أبن الوزن فإنه ينبين على أن العلة يف األربعة الباقية الوزن الرجوع على األصل ابلبطال
يجب ف،  ابضوالفضة أبحد األصناف األربعة من غي تقأجاز بيع الذهب    -َصلَّى هللاُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب  

فضة، فإذا علَّلت األربعة بنفس العلَّة  عن علة الذهب والعلٌَّة خمتلفةٌ  أن نقول: إن األصناف األربعة هلا
 . ة ابطلةاليت ُعل مل هبا الذهب والفضة فإننا نقول: إن العل 

 مان: ولذلك أَجع العلماء على أن األموال الربوية قس 
 ا. الذهب والفضة وما قيس عليهم -
 .ينالقسم الثا ربعة الباقية وما قيس عليهاواألصناف األ -
اأو" ✍  ".ن يكون دليلها َشْرِعيًّ

هو موجود يف بعض ( نقلها املصنف من ابن احلاجب و ن يكون دليلها َشْرِعيًّاأو ) ف:قول املصن
داوي وغيمها،  كابن مفلح واملر ذكر هذا الشرط مجاعة من أصحاب أِحد  وليست يف مجيعها، و  النسخ

د شرعي ابعتبار  فال بد أن يكون املستنعقلي،  لة شرعي وليس  يكون دليل العومعىن هذا: أنه ال بد أن  
، وهي املسالك اليت ستأتينا إن شاء هللا، نعم املسالك منها مسالك عقلية لكن أصلها الشرع  الشارع له

 مبنية على الشرع، وهذا يدلنا على أن العلة العقلية ال أثر هلا يف القياس الشرعي.
ة حكم  " ✍ ن تكون اْلعلَّ َ ا َشْرِعيًّ َوجيوز أَ  ".ْكَثرا ِعْند األْ

 م جيوز أن تكون حكم ا؟  هذه املسألة وهي مسألة: صفة العلة هل َل بد أن تكون وصف أ
 هذا وصف الشدَّة.  (بةطر إن اخلمر فيها شدَّة مما نقول: )الوصف واضح عند -
مثلما يقول الفقهاء: َمن صحَّ منه كذا صحَّ  السابق أو  انرت احلكم مثل قولوأما إذا ذك -

نئذ  صارت  فحي (َمن صحَّ طالقه صحَّ ظمَهاره، َمن صحَّ تربُّعه صحَّ بيعهقوهلم: ) كذا يف
 العلة.  حكًما
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إزالة  حدى الطهارتني، ويصح أيًضا أن تكون امسًا حينما نقول: هي أحد احلدثني أو إ -
 . فتأخذ حكم الثانية  احلدث أو إزالة اخلبث هي أحد الطهارتني

 :( يدلنا على أن العلةاا َشْرِعيًّ علَّة حكم  َوجيوز َأن تكون الْ إذن قوله: )
 تكون وصف ابتفاق.  -
 ألكثر.وجيوز أن تكون حكم وذكرت هلا مثااًل عن ا -
  وهو عند األكثر.ذكرت له مثااًل وجيوز كذلك أن تكون امسًا وت -
ْكَثرَوجيوز تعد  " ✍ َ  ".د اْلَوْصف ووقوعه ِعْند األْ

يعين جيوز أن تكون   ( د اْلَوْصف ووقوعه ِعْند اأْلَْكَثرَوجيوز تعد  نقمف عند هذه املسألة قال: )
 يها وصفان. ه العلَّة فبعلَّتني، هي علَّة واحدة، ولكن هذ العلَّة الواحدة فيها وصفان، هذا غي التعليل

كَّبنا العلة  ية قتل عمد  عدوااًن، فر لقصاص يكون اثبًتا حينما تكون اجلنا: عندما نقول: إن امثاله
   ؛مد، والعدوانالعمن أمرين: 
  .فالعمد هو أن يكون قاصًدا للفعل -
هو أنه مع قصده للفعل يكون معتداًي يف تصرُّفه غي مأذون  له به ال على سبيل  ن اوالعدو  -

 فعل ما له فعله.  ؛ كأن يكون قدأو الندب   سبيل الوجوب  ة، أو من ابب أول علىاإلابح
واحًدا، بل قد تكون وصًفا مركًَّبا من جزئني، هذا  أن العلة ال يلزم أن تكون وصًفا فحينئذ  نقول:
كل واحدة  منهما مستقلة عن ك:  تني، فهما علتان منفصلتان، ولذلك عربَّ هناخالف التعليل بعلَّ 

 ما. جزًءا من بعضه األخرى وليستا
ى أين أطلت على ألين أر قادم؛  ابقي عندان شروط الفرع وهي قصية جدًّا لكن جنعلها يف الدرس ال

اد، وصلَّ هللا  للجميع التوفيق والسد  -َعزَّ َوَجلَّ -ل من درس اليوم، أسأل هللا  اإلخوان وأغلب اإلخوة م
 وصحبه أمجعني.على آله و  وسلَّم وابرك على نبينا حممد

 
 وصلَّ هللا وسلَّم ابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 * * * 
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